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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

AVES 

 

As aves são animais que apresentam o corpo coberto por penas. Além disso, possuem bico, um 

par de patas e um de asas. 

As aves nascem a partir de ovos com casca e, por isso, são consideradas ovíparas. Os ovos são 

colocados em ninhos já prontos ou construídos pelas fêmeas ou pelos machos, sendo chocados 

por certo tempo até o nascimento das crias. 

A fêmea, o macho ou os dois são responsáveis pela alimentação dos filhotes, colocando o 

alimento diretamente dentro de seus bicos. 

 

As aves são encontradas nos mais diversos ambientes: florestas, desertos e até mesmo nas 

regiões mais frias e congeladas do planeta. A maioria delas consegue voar. A presença de asas, 

de ossos mais leves (chamados de ossos pneumáticos) e de estrutura chamada saco aéreo é que 

permitiram essa capacidade. Por outro lado, existem aves que não voam. 

Os pinguins e as emas são alguns exemplos de animais que não são capazes de voar. Apesar 

disso, pinguins são excelentes nadadores e as emas correm com muita facilidade. 

Quanto ao bico, o formato varia muito de acordo com o tipo de alimentação. O beija-flor, por 

exemplo, se alimenta de substâncias encontradas dentro das flores, chamadas néctar. Assim, 

apresenta bico comprido e fino. Já as araras, que se alimentam, dentre outras coisas, de 

coquinhos e sementes muito duras, possuem bico curvo e muito forte. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/aves.htm Acessado em 11/05/2020 
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Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY 

 

 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre as aves, vamos realizar algumas atividades. 

 

1- Cite duas características físicas das aves: 

  

  

 

 

2- Em que ambientes podemos encontrar as aves? 

  

 

 

3- Desenhe uma ave que você conheça: 

https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY

